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Αγαπητοί Συνάδελφοι  

Νέα επίθεση στους δημιουργούς και στην εύλογη αμοιβή εκδηλώθηκε από τους υπόχρεους εισαγωγείς, οι 
οποίοι, μετά την ψήφιση του νέου Νόμου του Υπ Πολιτισμού για την Συλλογική Διαχείριση στην 
Πνευματική Ιδιοκτησία και πριν καν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, προσφεύγουν στην Επιτροπή της ΕΕ με το 
(έωλο) επιχείρημα πως η εύλογη αμοιβή είναι δήθεν "τέλος" υπέρ τρίτων, που υποτίθεται πως 
απαγορεύεται από τα Μνημόνια, και παρά τις προβλέψεις της ΕΕ για την καταβολή εύλογης αμοιβής 
στους οργανισμούς, ισχυρίζονται πως θα πρέπει δήθεν να καταργηθεί! (δείτε εδώ κι εδώ τα πρώτα 
σχετικά δημοσιεύματα). 

Επαναφέρουν δηλαδή οι εισαγωγείς, που είναι μεσάζοντες στην αγορά της πνευματικής ιδιοκτησίας, την 
ίδια επιχειρηματολογία με την οποία αποπειράθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν να καταργήσουν την 
εύλογη αμοιβή, όπως το καλοκαίρι του 2015, οπότε τόσο οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης όσο και ο 
ΟΠΙ είχαμε απαντήσει, κατά περίπτωση (δείτε εδώ , εδώ, και εδώ στο site μας). 

Έτσι, παρά το γεγονός πως, με το συγκεκριμένο νόμο που ψηφίσθηκε στις 13/7/2017, πλήττονται οι 
ΟΣΔ, διότι, στην πραγματικότητα, καταργήθηκε η εύλογη αμοιβή τόσο για τους η/υ όσο και για τα 
τάμπλετς και τα κινητά, με τη νέα διάταξη, που θέτει κατώφλι μνήμης RAM 4GB (εξαιρώντας το 
μεγαλύτερο μέρος των πρόσφορων τεχνικών μέσων), οι εισαγωγείς ζητούν επιπλέον να 
μηδενισθεί αυτό το ελάχιστο αποζημιωτικό αντιστάθμισμα για την ελεύθερη αναπαραγωγή προς 
ιδιωτική χρήση των νόμιμα διατεθέντων έργων τους. Ζητούν δηλαδή να καταργηθεί η εύλογη 
αμοιβή/δίκαιη αποζημίωση επί η/υ, ταμπλετών και κινητών τηλεφώνων, που καλύπτεται από την 
Οδηγία 2001/29 της ΕΕ για τους δικαιούχους-μέλη των οργανισμών, μέχρι σήμερα! 

Στο πλαίσιο αυτό είναι προφανές πως η συμβολή σας στην κατεύθυνση ενημέρωσης επί των 
δικαιωμάτων των δημιουργών και των λοιπών δικαιούχων, εργατών του πολιτισμού, όπως 
αυτά περιγράφονται στο site του ΟΣΔ μας, προς όλους τους αρμόδιους φορείς και πολιτειακούς 
παράγοντες, τους συναδέλφους, τις Ενώσεις σας και προπάντων το κοινό, μέσω του τύπου και των 
συναδέλφων δημοσιογράφων (οι οποίοι και αυτοί είναι δικαιούχοι της εύλογης αμοιβής), κρίνεται πλέον 
απαραίτητη και επιβεβλημένη. 

Είμαστε στη διάθεσή σας και στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί ευρύτερα  για αυτό το 
θέμα. 

Συναδελφικά 
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